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No Recife, Agentes de trânsito fazem escolta
da vacina contra Covid-19
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) marcou mais
um capítulo de serviço à
população da cidade: um
efetivo com 40 agentes de
trânsito dispostos em
motocicletas realizou a
escolta das vacinas contra a
Covid-19 na segunda-feira
(18). As doses chegaram no
Aeroporto Internacional
dos Guararapes e foram
levadas para as unidades
de saúde do Recife.
Durante a pandemia da
Covid-19, agentes e
orientadores de trânsito da
CTTU estiveram na linha de

frente, auxiliando os outros
órgãos municipais e
estaduais na fiscalização e
nas orientações para que
todos cumprissem as
medidas de segurança para
evitar a transmissão do
novo coronavírus. Os
profissionais fizeram blitze
durante o lockdown no
Recife, orientaram os
cidadãos em locais como
praias, parques e praças e,
além disso, auxiliaram as
unidades de saúde no
trânsito para testagem em
drive thru ou na passagem
dos pedestres que
precisassem utilizar
unidades de saúde.

Ao todo, um efetivo
com 40 agentes de
trânsito realizaram o
serviço para ajudar a
levar a cura aos
recifenses

CTTU realiza intervenção viária no Alto do Mandu
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A partir deste sábado (23), começa a funcionar a nova circulação entre as ruas
Baraúna e Massaranduba

Com o objetivo de
melhorar a mobilidade
dos condutores que
circulam na região do
Alto do Mandu, na Zona
Norte do Recife, a
Prefeitura do Recife, por
meio da Secretaria de
Política Urbana e
Licenciamento e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano
(CTTU), implantará, a
partir deste sábado (23),
uma mudança de
circulação na região. A

Rua Baraúna terá sentido
único em direção à Rua
Massaranduba, e a Rua
Massaranduba terá
sentido único em direção
à Rua Mandacaru. As ruas
contempladas no projeto
possuem largura
reduzida, além de
demanda por
estacionamento.
INTERVENÇÕES DE
TRÂNSITO - A Prefeitura
do Recife, através da
Autarquia de Trânsito e

Transporte Urbano
(CTTU), tem se
empenhado para
encontrar soluções
eficazes e com baixo custo
para garantir um trânsito
cada vez melhor e mais
seguro para todos. Desde
2013, já são mais de 300
modificações implantadas
pela cidade, entre
binários, disciplinamento
de estacionamento,
implantação de rotas
cicláveis e outras
mudanças de circulação.

